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Demografická problematika se v poslední době dostává do popředí zájmu nejen odborníků, 

ale i široké veřejnosti. Výzkum znalostí mladé generace v oblasti populačního vývoje 

představuje tak aktuální a užitečné téma. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a 

výzkumnou a má celkový rozsah 98 stran včetně seznamu literatury a dotazníku, uvedeného 

v příloze. Hlavním cílem práce je pomocí dotazníkového šetření získat znalosti 

vysokoškolských studentů o demografii a populačním vývoji a porovnání výsledků výzkumu 

s podobným šetřením, prováděným ve Francii.   

V úvodu autor stručně uvádí možnosti studia demografie jako vědního oboru a informuje o 

struktuře a cíli práce. Informace o dotazníkových šetřeních ve sledované problematice, 

označené jako rešerše literatury, se týkají pouze akcí prováděných českými institucemi (ČSÚ, 

SZÚ, Sociologický ústav AV). Druhá kapitola má popisný charakter a autor zde v podstatě 

uvádí pouze základní znalosti z bakalářského studia. Představení demografie jako vědní 

disciplíny tak nepovažuji za příliš zdařilé a obávám se, že případné zájemce o demografii by 

příliš nezaujalo. Je zde řada formulačních nepřesností v definicích, příbuzným oborům 

s demografií (2.4) je věnováno pouze půl stránky, členění demografie na jednotlivé disciplíny 

již neodpovídá současné situaci. Demografové se podílí na řešení celé řady aktuálních 

celospolečenských problémů (např. demografické stárnutí, ekonomická prosperita 

v podmínkách stárnoucí populace, zdravotní a sociální systém, důchodová reforma, 

formulace opatření populační politiky) a do popředí se dostává tzv. aplikovaná demografie. 

Postavení demografie na rozhraní společenských a přírodních věd se tak stále více naplňuje a 

promítá se i do obsahu studia demografie. Informace o možnostech vysokoškolského studia 

demografie jsou stručně zmíněny v úvodu bez bližšího zdůvodnění jednotlivých kombinací. 

Tato část práce je zakončena informací o výuce demografie na gymnáziích. 

Výzkumná část práce je zaměřena na vlastní dotazníkové šetření a zhodnocení jeho výsledků.  

Třetí kapitola má metodologický charakter a autor informuje o výběru otázek a respondentů. 

Výběr a formulace otázek vychází z dotazníkového šetření provedeného v roce 2015 na 

pařížské Sorbonně a týká se znalostí a názorů na populační vývoj v Česku a ve světě (41 

otázek) a v menší míře (4 otázky) také vybraných charakteristik respondentů. Otázky jsou 

rozděleny na faktické a názorové, jejich seznam je v přehledu uveden formou tabulky, 

vlastnímu šetření předcházel pilotní výzkum. Pro výběr respondentů byl použit stratifikovaný 

náhodný výběr a řetězový výběr. Použité statistické metody pro analýzu odpovědí šetření 

jsou uvedeny v závěru třetí kapitoly, analýza dotazníku probíhala v programech SPSS 

Statistics 25 a Microsoft Excel 2016. Výzkumné otázky a hypotézy (kap. 3.4) jsou jasně a 

srozumitelně formulovány.  



Za stěžejní lze považovat čtvrtou kapitolu, kde jsou analyzovány a interpretovány výsledky 

šetření. Po úvodním zhodnocení socio-demografických charakteristik respondentů jsou 

nejprve jednotlivě a poté souhrnně analyzovány faktické otázky. Výsledky jsou podrobně 

komentovány v textu, který je vhodně doplněn přehlednými tabulkami a grafy. V závěru 

výzkumné části práce autor srovnává výsledky svého šetření s podobnými francouzskými 

výzkumy (INED 1959, 1965 a 2018). Zajímavé srovnání je zaměřeno pouze na stěžejní 

demografické otázky a je převzato z publikované literatury. Bližší citace zmiňovaných 

francouzských šetření uvedeny nejsou. V poslední páté kapitole autor shrnuje výsledky 

šetření a informuje o naplnění jednotlivých hypotéz. Na základě svých zkušeností uvádí též 

doporučení pro budoucí podobná šetření a zdůrazňuje jejich zvýšenou potřebu.  

Předložená diplomová práce je skládá ze dvou zcela odlišných částí, a to nejen obsahem. 

První část, označená autorem jako teoretická, svému názvu zcela neodpovídá. Chybí zde 

jakékoliv zdůvodnění důležitosti a obsahu demografických studií v širších celospolečenských 

souvislostech, které by bylo zajímavé a podnětné pro případné zájemce o demografii z řad 

středoškolských studentů. V druhé výzkumné části autor cíle splnil a výsledky jsou 

srozumitelně a jasně prezentovány. Organizace a vlastí provedení výzkumu bylo jistě 

náročné a lze hodnotit velmi kladně. Získané výsledky by měly sloužit jako podklad autorům 

středoškolských učebnic.  

Diplomová práce Petra Verbíře Výzkum demografických znalostí vysokoškolských studentů 

v Česku má všechny potřebné náležitosti, odpovídá požadavkům kladeným na tento typ 

práce a doporučuji ji přijmout k obhajobě.  
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